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O árabe Ahmed Ajtebi será o jóquei de Hermano Lô no GP Nacional (G1) 
 

 
Ahmed Ajtebi será atração no próximo final de semana em Maroñas 
 

No próximo domingo, dia 13 de novembro, o brasileiro Boby di Job tem tudo 
para escrever o seu nome na história conquistando a tríplice coroa uruguaia, 
por ocasião da disputa do GP Nacional (G1), prova em 2.500m em pista de 
areia. Seu principal adversário  Ares, que vem de vencer em recorde prova 
clássica em 2.300m, deve perseguir o ligeiro filho de Job di Caroline desde a 
partida. Os também brasileiros Nansouk e Hermano Lô (Crimson Tide e Yes 
Grêmio, por Exile King, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade 
do Stud Casablanca) correm para surpreender o favorito na disputa da bolsa de 
aproximadamente R$ 230 mil. Completam o campo da prova Best Ride, 
Cerebrino, Very Fast, Venado, Lawrence, Maluko Des Pins e Dopplavu. 
 

Outra atração é a presença do jóquei árabe, nascido em Dubai, Ahmed Ajtebi, 
que faz parte da equipe da Godolphin, entenda-se Sheikh Mohammed Bin 
Rashid Al Maktoum, no dorso de Hermano Lô. Ajtebi venceu a Breeders Cup 
de 2009 em Santa Anita (Vale Of York) e a Godolphin Mlle na Dubai World Cup 
2010 (Calming Influence). 



 
Assista a vitória de Ahmed Ajtebi na Breeders Cup Juvenile de 2009. 
 
http://youtu.be/TAkJzit_wNQhttp://youtu.be/TAkJzit_wNQ 
 

Conde Vic encerra campanha 
 

 

Conde Vic, ganhador de oito clássicos, encerra campanha 
 

Flávio Obino Filho e Luiz Fernando Cirne Lima resolveram encerrar a 
campanha do multi-clssico Conde Vic após o quinto lugar obtido na disputa do 
Clássico Prefeito Municipal no mês de outubro no Cristal. Aos seis anos de 
idade o tordilho já não era mais o mesmo e seus proprietários optaram pela 
aposentadoria do filho de Top Size e Iracema Bela, por Roi Normand. Conde 
Vic será aproveitado por Ricardo Bastos Tellechea (Uruguaiana) na reprodução 
com foco na produção de cavalos de polo. 
 
Conde Vic obteve 11 vitórias entre Cidade Jardim, Gávea e Cristal, sendo 8 na 
esfera clássica em pista de areia. Suas vitórias nobres foram obtidas no GP 
Presidente da República (L), GP Governador do Estado  Handicap de Tordilhos 
(2 vezes), Clássico Presidente Oscar Canteiro, Clássico Presidente Gilberto 
Diogo Sant’Anna da Cunha, Clássico Tribunal de Justiça do Estado, todas em 
1.609m, e nos Clássicos Presidente Cláudio Luiz Sperb (1.500) e J. F. de Assis 
Brasil (1.820m). Obteve, ainda, outras nove colocações clássicas com 
destaque para o 2 obtido no GP Pedro Piñeyrúa (prova de G1 disputada em 
Maroñas). 
 

Herói Fon volta a enfrentar o partidor nesta quinta-feira 

http://youtu.be/TAkJzit_wNQhttp:/youtu.be/TAkJzit_wNQ


 

Herói Fon (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca) frustrou seus proprietários e 
torcedores no seu reaparecimento no mês de outubro no Cristal. Na 
oportunidade, depois de quatro meses de reeducação, não entrou no partidor e 
foi retirado pela Comissão de Corridas. Na última sexta-feira participou de 
páreo de escola, entrou sem maiores problemas e na pista venceu com grande 
facilidade. Nesta quinta-feira está inscrito em prova na distância de 1.300 
metros em pista de areia, ocasião em que mais uma vez as esperanças serão 
renovadas. Treinado por Hermínio Machado e sob a condução do campeão M. 
B. Costa enfrentará Sir Dubai, Silver Arrow, Dom Dico, Apolo Jet, Mr. 
Vencedor, Lago da Guanabara e Ninja do Sul. 
 
Na mesma reunião Fever Again (Bright Again e So Fever, por Exile King, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Imortal Tricolor) 
corre prova de pesos especiais em 1.100 metros em pista de areia, com 
chances de vitória. Seus adversários são King’s Joy, Tiffany Glory, Istmo, Quiro 
Boy, Buenos Aires, Adams, Foghat e Ptvalentine. Holandiano (Ibero e Baianta, 
por Just Us, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca e Caio Vitória) e Gato Azul (Confidential Talk e Fora de Série, por 
Irish Fighter, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca), este forçando turma, participam de provas comuns. 
 

Huellas de Arena vence na Gávea 
 

A potranca Huellas de Arena (Arambaré e Ki-Mensageira, por Mensageiro 
Alado, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca), em sua segunda apresentação na Gávea, obteve fácil vitória em 
1.300 metros em pista de grama. A ganhadora foi apresentada em excelentes 
condições por M. R. Lopes e teve a direção de V. Borges. Huellas de Arena foi 
a líder de sua geração no Cristal em pista de grama, tendo vencido o Clássico 
João Matas Soles, em 1.400 metros (segunda prova da tríplice coroa juvenil). 
Huellas de Arena deve reaparecer no começo de dezembro em páreo na 
distância de 1.600 metros em pista de grama. 
 

Fever Again e Gato Azul são destaques no Leilão do Bento 
 
 



 
Fever Again é  uma das atrações do Leilão do Bento 
 

O Stud Casablanca e Cia. estão apoiando a iniciativa da AGCCC de realizar 
um leilão de cavalos em treinamento por ocasião da disputa do GP Bento 
Gonçalves. A idéia é de que a data seja ano a ano fortalecida criando-se um 
novo canal de vendas para criadores e proprietários gaúchos. Fever Again 
(Bright Again e So Fever, por Exile King, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Imortal Tricolor) será um dos destaques do 
leilão. Fever Again, cinco anos, possui 5 vitórias no Cristal, duas em provas de 
pesos especiais, e colocações na esfera clássica, inclusive em prova de grupo. 
Está inscrito em prova reforçada nesta semana em Porto Alegre (pesos 
especiais), mas mesmo que vença continuará tendo direito a turma de 5 anos 
até 1 vitória na Gávea e em Cidade Jardim. Excelente corredor em pista de 
grama (dois segundos clássicos)  também tem se mostrado bastante útil na 
pista de areia onde obteve todas as suas vitórias no Cristal (páreos na grama 
são raros). Outra atração do Casablanca Cia. no leilão é Gato Azul 
(Confidential Talk e Fora de Série, por Irish Fighter, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca). Cavalo atrasado de 4 
anos com 1 vitória em poucas atuações, deve ganhar mais duas no Cristal (não 
será surpresa a sua vitória na ligação nesta quinta-feira), permanecendo com 
direito aos páreos de perdedores na Gávea e Cidade Jardim. 
 

Grecco Sim já está em descanso no Haras Capela de Santana 
 



Grecco Sim (Christines Outlaw e Baianta, por Just Us, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade de Flavio Obino e Caio Vitória) já se 
encontra no Haras Capela de Santana onde ficará descansando por dois 
meses. Em seu retorno será preparado para correr na Gávea. Líder de sua 
geração aos dois anos, deixou escapar na última etapa a tríplice coroa 
disputada por produtos de três anos. Teve uma temporada extenuante em 
2011 quando disputou a tríplice coroa, correu o GP Protetora do Turfe sem 
estar em melhores condições e na sua última exibição apareceu com 20 kg 
abaixo de seu peso quando finalizou descolocado. Certamente agradecerá o 
descanso. 
 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 

Interior, Mestiçagem e Montaria 
 
Don Flávio Tercero (Pátio de Naranjos e So Fever, por Exile King) – 6 anos 
com 3 vitórias na Gávea e outras 3 no Cristal – Para campanha em hipódromos 
menores, montaria ou mestiçagem (alazão de 490kg) – R$ 1.500,00 (alojado 
no Haras Capela de Santana) 
 
Reprodução 
 
Hand Made (Exile King e Simplicity, por Logical) – 1995 – Prenhe de Poetisch. 
Ganhadora no Cristal, com colocação clássica, é mãe do craque Duque di 
Lorenzo, líder de sua geração no Cristal, cavalo do ano, sete vitórias aos três 
anos sendo quatro clássicas, inclusive as duas primeiras etapas da tríplice 
coroa e do potro Hecho A La Mano, da atual geração, e já ganhador no Cristal, 
irmã inteira de Guerreiro King (ganhador de G3 e sire), e materna de Odestino 
(ganhador clássico no Cristal) e Keep Free, mãe de Olympic Election, 
ganhador do GP Presidente da República (G1) na Gávea. – R$ 3.000,00 
 
Os contatos poderão ser feitos com Adriane pelo telefone 51 32283744. 
 

Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 333 
Vitórias Clássicas – 89 (26,73%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 86 
 

Tetra Campeão das estatísticas de proprietários 
 no Cristal (2000, 2001, 2002 e 2006) 

 
10 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 



 
Vitórias – 362 

Vitórias Clássicas - 32 
 

Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011) 
Campeão da estatística de criadores da nova geração no Cristal (2011) 

Campeão por aproveitamento  
das estatísticas de criadores no Cristal (2008) 

 
2 recordes na Gávea e 1 em Campos 

 
 
 
 

 


